
 

 

Ledelsesberetning 2021 
 

 

 

Fondens formål. 

 

Stiftelsens hovedaktiviteter følger de fundatsmæssigt fastsatte formål og bestemmelser.  

 

Driften omfatter skovbrug, bortforpagtning af landbrugsarealer samt udlejning af bygninger og 

arealer. Uddelingerne består af støtte til børneforsorgsmæssige aktiviteter, samt vedligeholdelse af 

slot, park og historiske anlæg og drift af museum. 

 

Fundatsen kan findes på Stiftelsens hjemmeside, www.kongfrederik.dk, under hovedfanen ”Stif-

telsen” og undersiden ”Fundats, Uddelingspolitik og Beretning” –  

link: https://www.kongfrederik.dk/main.asp?me=137&sc=11 

 

 

 

Driftsudvikling i regnskabsåret. 

 

Årets resultat DKK 26.204.606, må betragtes som værende tilfredsstillende. 

I resultatet indgår kursregulering netto, DKK 19.719.535.  

 

Den globale pandemi med coronavirus har ikke haft betydende indflydelse på Stiftelsens drift.  

 

Afsætningsforholdene for skovdriftens træprodukter har samlet set været tilfredsstillende med en 

stigende efterspørgsel på såvel løv-som nåletræ. Det har været muligt at afsætte nicheprodukter af 

tømmer til specialiserede savværker. Afsætningen af juletræer og pyntegrønt er fortsat præget af 

et stort udbud, der medfører pres på priser og kvaliteter. 

 

I regnskabsåret 2020 overtog Stiftelsen et større kompleks af bygninger fra en ophørt institution. 

Areal og bygninger blev udlejet til en social fond. De første boliger for voksne autister er nu ind-

rettet, og de nye beboere er flyttet ind.   

 

Det er vedtaget, at fra starten af 2022 bliver der ikke opkrævet betaling for kørsel over den nye bro 

over Roskilde Fjord. Det forventes, at den sidste etape af Frederikssund motorvejen vil blive udført 

inden for de kommende år. En følge heraf er, at ejendomsmarkedet i Hornsherred er påvirket i en 

opadgående retning. Det er vedtaget, at Stiftelsen igangsætter et indledende udredningsarbejde 

omkring forskellige muligheder for at udvikle lokalplan ved ”Karolinehøj”.  

 

 

 

Uddelinger. 

 

Af årets resultat er DKK 6.208.606 (2020: DKK 5.305.321) anvendt til uddeling omfattende bør-

neforsorgsformål samt drift og vedligeholdelse af slot, museum, park og andre historiske anlæg. 

https://www.kongfrederik.dk/main.asp?me=137&sc=11


 

 

Der er i 2021 foretaget følgende uddelinger: 

 

LEGATAR FORTEGNELSE               År  2021 

                  DKK 

Uddelinger til børneforsorgsmæssige formål iht. fundats:   

    

Danners Børn, interne tilskud 259.296 

Børn & Unge i Sorg 100.000 

Danner 934.500 

Forælder Fonden 516.000 

UNHCR - United Nations High Commissioner for Refugees 1.100.000 

Danners Børn - Slotsskolen 200.000 
 
I alt tilskud børneforsorgsformål  3.109.796 

   

Nettoomkostning ved drift af Slottet med museum 1.959.589 

    

Nettoomkostning ved drift af Slotspark, Mindelund, kirkegård m.v.  1.139.221 

    

Uddelinger i alt 6.208.606 

 

 

 

På grund af den humanitære krise, der har ramt Afghanistan, har Stiftelsen valgt at støtte FN’s 

flygtningeorganisation UNHCR’s indsats for at sikre skolegang for afghanske flygtningebørn i 

Pakistan. Her finansierer organisationen grundskoleuddannelse for omkring 56.000 flygtningebørn 

i over 146 skoler.     

 

Gennem samarbejdsaftaler godtgør Stiftelsen udgifter til organisationerne Danner og Forælder 

Fonden for pædagogisk varetagelse af projekter for udsatte enlige forsørgere med mindreårige 

børn. Projekterne har til huse i nogle af Stiftelsens bygninger.  

 

Det overførte resultat udgør DKK 23.094.810. 

 

 

Redegørelse for god fondsledelse. 

 

Bestyrelsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris har forholdt sig til Komitéen 

for god Fondsledelses anbefalinger om god fondsledelse. 

 

Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris tilslutter sig anbefalingerne ud fra et ønske 

om at udøve god fondsledelse gennem principper, som sikrer størst mulig åbenhed og transparens 

og imødekommer alle de anbefalinger, der er relevante for fonden og forklarer, hvorfor enkelte 

anbefalinger ikke følges.   



 

 

Den lovpligtige redegørelse, som anført i skema for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse 

jf. årsregnskabslovens § 77a” er tilgængelig på Stiftelsens hjemmeside jf.: 

https://www.kongfrederik.dk/main.asp?me=174&sc=11 

 

 

Oplysninger om Stiftelsens bestyrelse. 

 

Redegørelse over bestyrelsens sammensætning jf. Komitéen for God Fondsledelse anbefaling 

2.3.4: 

 
Navn Henrik Dahl Ulla Axelsen Bo Lidegaard 

Stilling Formand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem 

Køn mand kvinde mand 

Alder 60 63 63 

Indtrådt 23.02.2017 01.01.2022 22.08.2016 

Uddannelse Cand.jur., Master of Laws Cand. med. 

Speciallæge i sam-

fundsmedicin. 

Master of Public 

Health. 

Dr.phil. i historie 

Erhverv. Advokat Overlæge Forfatter, rådgiver 

Kompetence Fondsret, filantropi  Folkesundhed Historie, samfund,  

medier, politik 

Andre 

Ledelseshverv 

Medlem af bestyrelsen for: 

Knud Højgaards Fond 

Knud Højgaards Hus A/S 

Højgaard Ejendomme A/S 

ADDEK A/S, Spinnewco A/S 

Opera Hedeland,  

Goldschmidts Fond 

Holger Hjortenbergs Fond 

Kjeld Andersen & Hustrus Fond 

Dreyers Legat,  

Henry Shaws Legat 

Stefan og Hanna  

Kobylinski Rozentals Legat,  

Ferd. Andersens Legat 

Ingrid Zachariaes Fond 

Langaards Legat 

Africa Infrastructure Fund 

Norma og Frode Jacobsens Fond 

Ebbe Muncks Mindefond 

Arktisk Institut 

 
Medlem af bestyrelsen 

for: 

Ebbe Muncks Mindefond 

Institutionen San Cataldo 

Arktisk Institut 

Uafhængighed jf. 

anbefaling 2.4.1 

Ja.  Ja.  Ja.  

 

 

 

 

https://www.kongfrederik.dk/main.asp?me=174&sc=11


 

Redegørelse for uddelingspolitik.  

 

Uddelingspolitikken følger de formål og forpligtelser, der er fastlagt i fundatsen for ”Kong Frede-

rik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen, oprettet af Louise 

Christine, Lehnsgrevinde af Danner.”  

 

Formålet om at give ophold for udsatte børn og unge realiseres gennem døgninstitutionen ”Dan-

ners Børn”, der omfatter to afdelinger ”Hjortholm” og ”Birkebo. ”Hjortholm” er en behandlings-

afdeling normeret til 10 børn. ”Birkebo” er oprindelig startet som en akut- og observationsafdeling 

med plads til 8 børn. De anbragte børn kommer fra flere forskellige kommuner. En vigende efter-

spørgsel efter pladser på akut- og observationsafdelingen har skabt mulighed for, inden for de 

samme fysiske rammer, at udvikle nye tilbud. Disse omfatter efterværn og en ny behandlingsafde-

ling, hvor de unge er mindre behandlingskrævende. ”Danners Børn” drives i dag i en overenskomst 

med Frederikssund Kommune. Overenskomsten ophører med udgangen af juli 2023.  

 

Til de to afdelinger er der tilknyttet en intern skole, ”Slotsskolen”. Ud over at undervise børn fra 

”Hjortholm” og ”Birkebo” modtager skolen eksterne dagelever. 

 

I det omfang de selv ønsker det, holder Stiftelsen kontakt med fraflyttede unge. Det sker blandt 

andet ved, at der stilles værelser til rådighed for kortere ferieophold og afholdes arrangementer.  

 

I samarbejde med organisationen Danner driver Stiftelsen i to bygninger en udslusningsafdeling 

for voldsramte mødre med mindreårige børn. Familierne kommer fra forskellige krisecentre. 

Stiftelsen godtgør Danner udgiften til socialfaglig og pædagogisk støtte for familierne.  

Opholdet kan have en varighed af op til fire år. Det skulle sikre familien en fremtid uden vold, og 

at børnene kan forblive hos deres mødre.  

 

Tilsvarende har Stiftelsen indgået samarbejdsaftale med Forælder Fonden om drift af et kollegie 

med ti lejligheder. Målgruppen er her yngre enlige mødre. Lig Danner sikrer Forælder Fonden 

socialfaglig opbakning. Kravet er, at forsørgeren skal være aktiv studerende. Erfaringen er, at gen-

nemførelse af en uddannelse er et godt afsæt for at sikre familiens fremtid. Stiftelsen godtgør For-

ælder Fondens udgift til socialrådgiver og fælles aktiviteter for beboerne.  

 

Ud over at støtte disse formål i Stiftelsens egne bygninger til gavn for udsatte børn og unge kan 

der efter ansøgning bevilges tilskud til eksterne organisationer, foreninger og andre, der yder hjælp 

til den samme målgruppe.  

 

Indenlands har Stiftelsen givet bidrag til Det Nationale Sorgcenters rådgivning og behandling til 

gavn for efterladte børn og unge, der er ramt af komplicerede sorgreaktioner. 

 

Gennem de seneste år har Stiftelsens bestyrelse valgt at yde støtte gennem internationale organi-

sationer til konkrete projekter til gavn for flygtningebørn. Tilbage i 2016 bevilgede Stiftelsen til-

skud gennem Dansk Flygtningehjælp til etablering af et aktivitetscenter for syriske flygtningebørn 

i Amman i Jordan. I 2021 et projekt under UNHCR, der driver skoler i Pakistan for afghanske 

flygtningebørn. Senest er der i indeværende år ydet bidrag til organisationerne Unicef’s og Red 

Barnets hjælpearbejder for børn og unge ramt af krigen i Ukraine.  

 



 

Fundatsen angiver en forpligtelse til løbende at vedligeholde slottet, inventaret, parken, monumen-

terne, busten af kong Frederik den Syvende, grevinde Danners grav og øvrige historiske anlæg. På 

slottet har der gennem en årrække været udført omfattende istandsættelser og renoveringer. Senest 

i 2019 blev tagdækningen på nordvestfløjen fornyet. Samtidig hermed blev der indrettet nye loka-

ler for børnehjemmets interne skole. Gennem en længere årrække forestod Stiftelsen et istandsæt-

telsesprojekt af billedhuggeren Johannes Wiedewelts historiske Mindelund, der omfatter 54 mo-

numenter i parken og det tilstødende skovområde, Slotshegnet. En særlig forpligtelse er der til at 

frede og vedligeholde gravstedet for Frederik den Syvendes mor, prinsesse Charlotte Frederikke 

af Mecklenburg-Schwerins gravsted i den tyske kirkegård i Vatikanet.  

 

Den af grevinde Danner fastsatte pligt til at værne om mindet efter kong Frederik den Syvende og 

samlingerne på slottet sikres gennem museet, der drives for Stiftelsens egne midler. Museet om-

fatter ud over mindestuerne nyere permanente udstillinger med kongens arkæologiske samling og 

børnehjemmets historie. Der vises årligt skiftende særudstillinger. Til museet er der gratis adgang 

for børnehaver og skoleklasser.  

 

 

 

Den forventede udvikling. 

 

For år 2022 forventes et tilfredsstillende resultat før finansielle poster.  

 

I februar måned indledte Rusland en invasion af Ukraine. De følgende krigshandlinger har ført til 

internationale sanktioner vendt mod Rusland og en stor strøm af flygtninge til europæiske lande. 

De finansielle markeder reagerede i starten ved markante kursfald. På tidspunktet hvor ledelses-

beretningen udarbejdes er aktiekurserne igen steget, dog ikke til et niveau ved regnskabsårets af-

slutning.  

 

Stigende energipriser og inflation forventes ikke i væsentlig grad at ville påvirke Stiftelsens drifts-

mæssige udvikling.  

 

De generelle økonomiske konsekvenser af coronavirus forventes at aftage i løbet af året og vil ikke 

få væsentlig indflydelse på årsresultatet.  

 

Frederikssund Kommune har opsagt driftsoverenskomsten for børnehjemmet Danners Børn til ud-

løb med udgangen af juli måned 2023. Det vil i løbet af indeværende regnskabsår blive klarlagt 

under hvilken selskabsform børnehjemmet skal drives efter overenskomstens udløb.  

 

 

Begivenheder efter balancedagen. 

 

Der er ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på bedømmelse af årsrapporten.  

 

 

N. Sættem d. 3. april 2022 

 


